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Amendamentul 21
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Considerentul 5a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Contribuția unui sprijin financiar 
pentru acțiunile legate de politica 
maritimă integrată în vederea obținerii de 
progrese privind chestiunile maritime ar 
avea un impact semnificativ în privința 
coeziunii economice, sociale și teritoriale.

Or. pt

Justificare

Consolidarea PMI prin crearea unui program de sprijin ar contribui atât la dezvoltarea 
armonioasă a întregii Uniuni Europene, cât și la obiectivele coeziunii economice, sociale și 
teritoriale prevăzute la articolul 174 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul 22
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Considerentul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Finanțarea din partea Uniunii trebuie să 
fie destinată susținerii activităților 
exploratorii legate de acțiunile care 
urmăresc promovarea obiectivelor 
strategice ale politicii maritime integrate, 
printre care se numără guvernanța maritimă 
integrată la toate nivelele, dezvoltarea în 
continuare și implementarea strategiilor 
integrate pentru bazinele maritime, 
adaptate la nevoile specifice ale diferitelor 
bazine maritime ale Europei, definirea, în 
Directiva-cadru privind strategia pentru 

(6) Finanțarea din partea Uniunii trebuie să 
fie destinată susținerii activităților 
exploratorii legate de acțiunile care 
urmăresc promovarea obiectivelor 
strategice ale politicii maritime integrate,
precum și, în acest context, a coeziunii 
teritoriale, printre care se numără
guvernanța maritimă integrată la toate
nivelurile, dezvoltarea în continuare și 
implementarea strategiilor integrate pentru 
bazinele maritime, adaptate la nevoile 
specifice ale diferitelor bazine maritime ale 



PE460.650v01-00 4/21 AM\859155RO.doc

RO

mediul marin, care constituie pilonul de 
mediu al politicii maritime integrate, a 
limitelor sustenabilității activităților 
umane, acordând impactului cumulativ al 
acestora atenția cuvenită pe baza abordării 
ecosistemice, implicarea mai accentuată a 
părților interesate în sistemele de 
guvernanță maritimă integrată, dezvoltarea 
în continuare a instrumentelor 
transsectoriale pentru elaborarea politicii 
integrate, promovarea dimensiunii 
internaționale a politicii maritime integrate 
și creșterea economică sustenabilă, 
ocuparea forței de muncă, inovarea și 
competitivitatea.

Europei, precum și ale regiunilor de 
coastă, insulare și ultraperiferice,
definirea, în Directiva-cadru privind 
strategia pentru mediul marin, care 
constituie pilonul de mediu al politicii 
maritime integrate, a limitelor 
sustenabilității activităților umane, 
acordând impactului cumulativ al acestora 
atenția cuvenită pe baza abordării 
ecosistemice, implicarea mai accentuată a 
părților interesate, la nivel regional și 
local, în sistemele de guvernanță maritimă 
integrată pe mai multe niveluri, 
dezvoltarea în continuare a instrumentelor 
transsectoriale și a unei abordări 
intersectoriale pentru elaborarea politicii 
integrate în vederea îmbunătățirii 
sinergiilor și coordonării dintre politicile 
și instrumentele existente, promovarea 
dimensiunii internaționale a politicii 
maritime integrate și creșterea economică 
sustenabilă, ocuparea forței de muncă, 
inovarea și competitivitatea, acordând o 
atenție deosebită regiunilor 
ultraperiferice.

Or. pt

Justificare

Regiunile ultraperiferice, al căror statut este definit la articolul 349 din Tratat, ca urmare a 
caracterului lor insular, a dependenței de activitățile maritime și a depărtării lor, 
caracterisitici importante în privința dimensiunii internaționale a PMI, trebuie să fie 
menționate în regulament în aceleași condiții ca regiunile de coastă și insulele.

Amendamentul 23
Michail Tremopoulos

Propunere de regulament
Considerentul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Finanțarea din partea Uniunii trebuie să 
fie destinată susținerii activităților 

(6) Finanțarea din partea Uniunii trebuie să 
fie destinată susținerii activităților 
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exploratorii legate de acțiunile care 
urmăresc promovarea obiectivelor 
strategice ale politicii maritime integrate, 
printre care se numără guvernanța maritimă 
integrată la toate nivelele, dezvoltarea în 
continuare și implementarea strategiilor 
integrate pentru bazinele maritime, 
adaptate la nevoile specifice ale diferitelor 
bazine maritime ale Europei, definirea, în 
Directiva-cadru privind strategia pentru 
mediul marin, care constituie pilonul de 
mediu al politicii maritime integrate, a 
limitelor sustenabilității activităților 
umane, acordând impactului cumulativ al 
acestora atenția cuvenită pe baza abordării 
ecosistemice, implicarea mai accentuată a
părților interesate în sistemele de 
guvernanță maritimă integrată, dezvoltarea 
în continuare a instrumentelor 
transsectoriale pentru elaborarea politicii 
integrate, promovarea dimensiunii 
internaționale a politicii maritime integrate 
și creșterea economică sustenabilă, 
ocuparea forței de muncă, inovarea și 
competitivitatea.

exploratorii legate de acțiunile care 
urmăresc promovarea obiectivelor 
strategice ale politicii maritime integrate, 
printre care se numără guvernanța maritimă 
integrată la toate nivelurile, dezvoltarea în 
continuare și implementarea strategiilor 
integrate pentru bazinele maritime, 
adaptate la nevoile specifice ale diferitelor 
bazine maritime și ale regiunilor de coastă 
și insulare ale Europei, definirea, în 
Directiva-cadru privind strategia pentru 
mediul marin, care constituie pilonul de 
mediu al politicii maritime integrate, a 
limitelor sustenabilității activităților 
umane, acordând impactului cumulativ al 
acestora atenția cuvenită pe baza abordării 
ecosistemice, implicarea mai accentuată a
partenerilor, cum ar fi autoritățile 
publice, partenerii economici și sociali și 
reprezentanții societății civile în sistemele 
de guvernanță maritimă integrată pe mai 
multe niveluri, dezvoltarea în continuare a 
instrumentelor transsectoriale pentru 
elaborarea politicii integrate, promovarea 
dimensiunii internaționale a politicii 
maritime integrate și creșterea economică 
sustenabilă, ocuparea forței de muncă, 
inovarea și competitivitatea.

Or. en

Amendamentul 24
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Finanțarea din partea Uniunii trebuie să 
fie destinată susținerii activităților 
exploratorii legate de acțiunile care 
urmăresc promovarea obiectivelor 
strategice ale politicii maritime integrate, 
printre care se numără guvernanța maritimă 
integrată la toate nivelele, dezvoltarea în 

(6) Finanțarea din partea Uniunii trebuie să 
fie destinată susținerii activităților 
exploratorii legate de acțiunile care 
urmăresc promovarea obiectivelor 
strategice ale politicii maritime integrate, 
printre care se numără guvernanța maritimă 
integrată la toate nivelurile, dezvoltarea în 
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continuare și implementarea strategiilor 
integrate pentru bazinele maritime, 
adaptate la nevoile specifice ale diferitelor 
bazine maritime ale Europei, definirea, în 
Directiva-cadru privind strategia pentru 
mediul marin, care constituie pilonul de 
mediu al politicii maritime integrate, a 
limitelor sustenabilității activităților 
umane, acordând impactului cumulativ al 
acestora atenția cuvenită pe baza abordării 
ecosistemice, implicarea mai accentuată a 
părților interesate în sistemele de 
guvernanță maritimă integrată, dezvoltarea 
în continuare a instrumentelor 
transsectoriale pentru elaborarea politicii 
integrate, promovarea dimensiunii 
internaționale a politicii maritime integrate 
și creșterea economică sustenabilă, 
ocuparea forței de muncă, inovarea și 
competitivitatea.

continuare și implementarea strategiilor 
integrate pentru bazinele maritime, 
adaptate la nevoile specifice ale diferitelor 
bazine maritime ale Europei, precum și ale 
regiunilor de coastă, insulare și 
ultraperiferice, definirea, în Directiva-
cadru privind strategia pentru mediul 
marin, care constituie pilonul de mediu al 
politicii maritime integrate, a limitelor 
sustenabilității activităților umane, 
acordând impactului cumulativ al acestora 
atenția cuvenită pe baza abordării 
ecosistemice, implicarea mai accentuată a 
părților interesate, la nivel regional și 
local, în sistemele de guvernanță maritimă 
integrată pe mai multe niveluri, 
dezvoltarea în continuare a instrumentelor 
transsectoriale și a unei abordări 
intersectoriale pentru elaborarea politicii 
integrate în vederea îmbunătățirii 
sinergiilor și coordonării dintre politicile 
și instrumentele existente datorită 
partajării datelor și cunoștințelor legate 
de domeniul maritim, promovarea 
dimensiunii internaționale a politicii 
maritime integrate și creșterea economică 
sustenabilă, ocuparea forței de muncă, 
inovarea și competitivitatea, acordând o 
atenție deosebită regiunilor 
ultraperiferice.

Or. pt

Amendamentul 25
Alain Cadec

Propunere de regulament
Considerentul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Finanțarea din partea Uniunii trebuie să 
fie destinată susținerii activităților 
exploratorii legate de acțiunile care 
urmăresc promovarea obiectivelor 
strategice ale politicii maritime integrate, 

(6) Finanțarea din partea Uniunii trebuie să 
fie destinată susținerii activităților 
exploratorii legate de acțiunile care 
urmăresc promovarea obiectivelor 
strategice ale politicii maritime integrate, 
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printre care se numără guvernanța maritimă 
integrată la toate nivelele, dezvoltarea în 
continuare și implementarea strategiilor 
integrate pentru bazinele maritime, 
adaptate la nevoile specifice ale diferitelor 
bazine maritime ale Europei, definirea, în 
Directiva-cadru privind strategia pentru 
mediul marin, care constituie pilonul de 
mediu al politicii maritime integrate, a 
limitelor sustenabilității activităților 
umane, acordând impactului cumulativ al 
acestora atenția cuvenită pe baza abordării 
ecosistemice, implicarea mai accentuată a 
părților interesate în sistemele de 
guvernanță maritimă integrată, dezvoltarea 
în continuare a instrumentelor 
transsectoriale pentru elaborarea politicii 
integrate, promovarea dimensiunii 
internaționale a politicii maritime integrate 
și creșterea economică sustenabilă, 
ocuparea forței de muncă, inovarea și 
competitivitatea.

printre care se numără guvernanța maritimă 
integrată la toate nivelurile, dezvoltarea în 
continuare și implementarea strategiilor 
integrate pentru bazinele maritime, 
adaptate la nevoile specifice ale diferitelor 
bazine maritime ale Europei, definirea, în 
Directiva-cadru privind strategia pentru 
mediul marin și Directiva 2000/60/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul 
apei (directiva-cadru privind politica 
comunitară în domeniul apei)(1), care 
constituie pilonul de mediu al politicii 
maritime integrate, a limitelor 
sustenabilității activităților umane, 
acordând impactului cumulativ al acestora 
atenția cuvenită pe baza abordării 
ecosistemice, implicarea mai accentuată a 
părților interesate în sistemele de 
guvernanță maritimă integrată, dezvoltarea 
în continuare a instrumentelor 
transsectoriale pentru elaborarea politicii 
integrate, promovarea dimensiunii 
internaționale a politicii maritime integrate 
și creșterea economică sustenabilă, 
ocuparea forței de muncă, inovarea și 
competitivitatea.

(1) JO L 327, 22.12.2000, p. 1.

Or. fr

Justificare

Ar trebui adăugată o referire la directiva-cadrul privind apa, care influențează masiv 
gestionarea calității ecologice a mediului marin.

Amendamentul 26
Alain Cadec

Propunere de regulament
Considerentul 7a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Este important ca programul să fie 
coerent cu celelalte politici ale Uniunii 
care ar putea avea o dimensiune 
maritimă, în special fondurile structurale, 
rețeaua transeuropeană de transport, 
politica comună în domeniul pescuitului, 
turismul, acțiunile în materie de mediu și 
climă, programul - cadru pentru cercetare 
și dezvoltare și politica energetică.

Or. fr

Justificare

Abordarea integrată a PMI ar trebui să fie aplicată și căutării de sinergii cu alte politici 
europene care ar putea avea o dimensiune maritimă.

Amendamentul 27
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Considerentul 8a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Potrivit Comunicării Comisiei din 26 
mai 2004 privind un parteneriat 
consolidat pentru regiunile ultraperiferice 
(COM(2004)0343), regiunile 
ultraperiferice trebuie să joace un rol de 
punct de legătură al Uniunii în lume și să 
adopte strategii de bazin maritim în 
vederea integrării lor regionale, în 
cooperare strânsă cu țările vecine.

Or. fr
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Amendamentul 28
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Considerentul 8a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Strategiile macroregionale pentru 
Marea Baltică și regiunea Oceanului 
Atlantic oferă un cadru bun pentru 
continuarea dezvoltării regiunilor 
maritime; aceste strategii pot fi aplicate și 
în alte cazuri, cum ar fi bazinul Mării 
Nordului.

Or. en

Amendamentul 29
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Considerentul 9 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Programul trebuie să completeze 
instrumentele financiare existente și 
viitoare, puse la dispoziție de statele 
membre la nivel național și subnațional, 
pentru promovarea protecției și a utilizării 
sustenabile a oceanelor, mărilor și 
coastelor.

(9) Programul trebuie să completeze 
instrumentele financiare existente și 
viitoare, puse la dispoziție de statele 
membre la nivel național și subnațional, 
pentru promovarea protecției și a utilizării 
sustenabile a oceanelor, mărilor și 
coastelor și pentru a contribui la 
consolidarea cooperării dintre statele 
membre și regiunile de coastă ale Uniunii 
Europene.

Or. pt

Justificare

Obiectivul promovării și al consolidării cooperării și dialogului dintre statele membre și 
regiunile lor de coastă este esențial pentru succesul PMI, dincolo de problema finanțării sale.
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Amendamentul 30
Michail Tremopoulos

Propunere de regulament
Considerentul 9 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Programul trebuie să completeze 
instrumentele financiare existente și 
viitoare, puse la dispoziție de statele 
membre la nivel național și subnațional, 
pentru promovarea protecției și a utilizării 
sustenabile a oceanelor, mărilor și 
coastelor.

(9) Programul trebuie să completeze 
instrumentele financiare existente și 
viitoare, puse la dispoziție de Uniune și de 
statele membre la nivel național și 
subnațional, pentru promovarea protecției 
și a utilizării sustenabile a oceanelor, 
mărilor și coastelor.

Or. en

Amendamentul 31
Elie Hoarau

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Este necesar ca programul să includă 
toate bazinele maritime ale Uniunii și ca 
bazinele maritime ale regiunilor 
ultraperiferice să nu fie excluse.

Or. fr

Amendamentul 32
Elie Hoarau

Propunere de regulament
Considerentul 9b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) Este necesar ca, în programele 
stabilite cu țările terțe, bazinele maritime 
ale țărilor și teritoriilor de peste mări să 
fie considerate bazine maritime ale 
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schimburilor istorice cu Uniunea.

Or. fr

Amendamentul 33
Michail Tremopoulos

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să stimuleze dezvoltarea și 
implementarea guvernanței integrate a 
afacerilor maritime și costiere și a 
strategiilor integrate pentru bazinele 
maritime;

(a) să stimuleze dezvoltarea și 
implementarea guvernanței integrate pe 
mai multe niveluri a afacerilor maritime și 
costiere și a strategiilor integrate pentru 
bazinele maritime, asigurând implicarea 
activă a partenerilor, cum ar fi autoritățile 
publice, partenerii economici și sociali și 
reprezentanții societății civile (denumiți 
„parteneri”);

Or. en

Amendamentul 34
Elie Hoarau

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să stimuleze dezvoltarea și 
implementarea guvernanței integrate a 
afacerilor maritime și costiere și a 
strategiilor integrate pentru bazinele 
maritime;

(a) să stimuleze dezvoltarea și 
implementarea guvernanței integrate a 
afacerilor maritime și costiere și a 
strategiilor integrate pentru toate bazinele 
maritime ale Uniunii;

Or. fr
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Amendamentul 35
Michail Tremopoulos

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să contribuie la dezvoltarea 
instrumentelor transsectoriale pentru 
politicile sectoriale care privesc mările sau 
coastele;

(b) să contribuie la dezvoltarea 
instrumentelor transsectoriale pentru 
politicile sectoriale care privesc mările sau 
coastele și să creeze sinergii prin 
coordonarea efectivă a acestor politici și a 
instrumentelor lor;

Or. en

Amendamentul 36
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să contribuie la dezvoltarea 
instrumentelor transsectoriale pentru 
politicile sectoriale care privesc mările sau 
coastele;

(b) să contribuie la dezvoltarea 
instrumentelor transsectoriale pentru 
politicile sectoriale care privesc mările sau 
coastele, precum și a legăturilor între 
uscat și mare;

Or. fr

Justificare

Ar trebui adăugată o referire la legăturile între uscat și mare pentru a permite o conexiune 
între PMI și politicile de dezvoltare teritorială. Este important să nu fie separate zonele 
litorale de zonele de interior.

Amendamentul 37
Michail Tremopoulos

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera c 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să sprijine elaborarea în comun a 
politicii și să promoveze utilizarea 
sustenabilă a resurselor marine și costiere 
și creșterea economică sustenabilă, 
inovarea și ocuparea forței de muncă în 
sectoarele maritime și regiunile de coastă, 
asigurând coerența cu prioritățile și 
acțiunile politicilor sectoriale;

(c) să sprijine elaborarea în comun a 
politicii și să promoveze utilizarea 
sustenabilă a resurselor marine și costiere 
și creșterea economică sustenabilă, 
inovarea și ocuparea forței de muncă în 
sectoarele maritime, regiunile de coastă și 
insulare, asigurând coerența cu acquis-ul 
și cu angajamentele internaționale;

Or. en

Amendamentul 38
Elie Hoarau

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să sprijine elaborarea în comun a 
politicii și să promoveze utilizarea 
sustenabilă a resurselor marine și costiere 
și creșterea economică sustenabilă, 
inovarea și ocuparea forței de muncă în 
sectoarele maritime și regiunile de coastă, 
asigurând coerența cu prioritățile și 
acțiunile politicilor sectoriale;

(c) să sprijine elaborarea în comun a 
politicii și să pună în aplicare utilizarea 
sustenabilă a resurselor marine și costiere, 
precum și creșterea economică sustenabilă, 
inovarea și ocuparea forței de muncă în 
sectoarele maritime și regiunile de coastă, 
asigurând coerența cu prioritățile și 
acțiunile politicilor sectoriale;

Or. fr

Amendamentul 39
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să sprijine elaborarea în comun a 
politicii și să promoveze utilizarea 
sustenabilă a resurselor marine și costiere 

(c) să sprijine elaborarea în comun a 
politicii, implicând autoritățile regionale 
și locale și să promoveze utilizarea 
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și creșterea economică sustenabilă, 
inovarea și ocuparea forței de muncă în 
sectoarele maritime și regiunile de coastă, 
asigurând coerența cu prioritățile și 
acțiunile politicilor sectoriale;

sustenabilă a resurselor marine și costiere 
și creșterea economică sustenabilă, 
inovarea și ocuparea forței de muncă în 
sectoarele maritime și regiunile de coastă, 
asigurând coerența cu prioritățile și 
acțiunile politicilor sectoriale;

Or. fr

Amendamentul 40
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să continue definirea, în Directiva-
cadru privind strategia pentru mediul 
marin, a limitelor sustenabilității 
activităților umane care au un impact 
asupra mediului marin;

(d) să continue definirea, în Directiva-
cadru privind strategia pentru mediul marin
și în directiva-cadru privind politica 
comunitară în domeniul apei, a limitelor 
sustenabilității activităților umane care au 
un impact asupra mediului marin și a 
poluării marine;

Or. fr

Justificare

Ar trebui adăugată o referire la directiva-cadrul privind apa, care influențează masiv 
gestionarea calității ecologice a mediului marin.

Amendamentul 41
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să continue definirea, în Directiva-
cadru privind strategia pentru mediul 
marin, a limitelor sustenabilității 
activităților umane care au un impact 

(d) să continue definirea, în Directiva-
cadru privind strategia pentru mediul 
marin, a limitelor sustenabilității 
activităților umane care au un impact 
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asupra mediului marin; asupra mediului marin și asupra regiunilor 
de coastă, insulare și ultraperiferice;

Or. pt

Justificare

Regiunile ultraperiferice, al căror statut este definit la articolul 349 din Tratat, ca urmare 
dependenței puternice de activitățile maritime, trebuie să fie menționate la articolul modificat 
prin prezentul amendament în aceleași condiții ca regiunile de coastă și insulele.

Amendamentul 42
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ea (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) să promoveze integrarea regională a 
regiunilor ultraperiferice și abordarea 
integrată a politicii maritime în zona lor 
geografică.

Or. fr

Amendamentul 43
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să stimuleze și să consolideze dialogul 
și cooperarea cu și între părțile interesate 
pe tema aspectelor transsectoriale legate de 
politica maritimă integrată;

(b) să stimuleze și să consolideze dialogul 
și cooperarea cu și între părțile interesate la 
toate nivelurile de guvernanță, precum și 
cu societatea civilă și cu reprezentanții 
profesiilor din domeniul mării, pe tema 
aspectelor transsectoriale legate de politica 
maritimă integrată;

Or. fr
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Amendamentul 44
Michail Tremopoulos

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să stimuleze și să consolideze dialogul 
și cooperarea cu și între părțile interesate
pe tema aspectelor transsectoriale legate 
de politica maritimă integrată;

(b) să stimuleze și să consolideze dialogul 
și cooperarea cu și între parteneri pe tema 
aspectelor legate de politica maritimă 
integrată;

Or. en

Amendamentul 45
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să faciliteze exploatarea sinergiilor, 
schimbul de informații și de bune practici 
cu privire la politica maritimă, inclusiv la 
guvernanță și la politicile sectoriale care au 
un impact asupra mărilor regionale și 
regiunilor de coastă sau

(c) să faciliteze exploatarea sinergiilor, 
schimbul de informații și de bune practici 
cu privire la politica maritimă, inclusiv la 
guvernanță și la politicile sectoriale care au 
un impact asupra mărilor regionale și 
regiunilor de coastă, insulare și 
ultraperiferice sau

Or. pt

Justificare

Regiunile ultraperiferice, al căror statut este definit la articolul 349 din Tratat, ca urmare a 
caracterului lor insular și a dependenței puternice de activitățile maritime, trebuie să fie 
menționate la articolul modificat prin prezentul amendament în aceleași condiții ca regiunile 
de coastă și insulele.
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Amendamentul 46
Michail Tremopoulos

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să faciliteze exploatarea sinergiilor, 
schimbul de informații și de bune practici 
cu privire la politica maritimă, inclusiv la 
guvernanță și la politicile sectoriale care au 
un impact asupra mărilor regionale și
regiunilor de coastă sau

(c) să faciliteze exploatarea sinergiilor, 
schimbul de informații și de bune practici 
cu privire la politica maritimă, inclusiv la 
guvernanță și la politicile sectoriale care au 
un impact asupra mărilor regionale, a
regiunilor de coastă și insulare sau

Or. en

Amendamentul 47
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ca (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) să încurajeze coordonarea și 
căutarea sinergiilor dintre politica 
maritimă și celelalte politici ale Uniunii, 
în special fondurile structurale, rețeaua 
transeuropeană de transport, politica 
comună în domeniul pescuitului, 
turismul, acțiunile în materie de mediu și 
climă, programul - cadru pentru cercetare 
și dezvoltare și politica energetică;

Or. fr

Justificare

Abordarea integrată a PMI ar trebui să fie aplicată și căutării de sinergii cu alte politici 
europene care ar putea avea o dimensiune maritimă.
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Amendamentul 48
Michail Tremopoulos

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să promoveze stabilirea de platforme și 
rețele de cooperare transsectorială, care să 
includă părțile interesate din industrie și 
cercetare, regiunile, autoritățile publice și 
organizațiile neguvernamentale;

(d) să promoveze stabilirea de platforme și 
rețele de cooperare transsectorială, care să 
includă contribuțiile partenerilor și ale 
mediului universitar;

Or. en

Amendamentul 49
Elie Hoarau

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să promoveze stabilirea de platforme și 
rețele de cooperare transsectorială, care să 
includă părțile interesate din industrie și 
cercetare, regiunile, autoritățile publice și 
organizațiile neguvernamentale;

(d) să promoveze stabilirea de platforme și 
rețele de cooperare transsectorială, care să 
includă părțile interesate din industrie și 
cercetare, regiunile, autoritățile publice, 
organizațiile pentru protecția mediului și 
organizațiile neguvernamentale;

Or. fr

Amendamentul 50
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) planificării spațiale maritime și
gestionării integrate a zonelor de coastă, 
care asigură un instrument fundamental 
pentru gestionarea bazată pe ecosistem și 

(b) planificării spațiale maritime, a 
gestionării integrate a zonelor de coastă și 
a legăturilor între uscat și mare, care 
asigură un instrument fundamental pentru 
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pentru dezvoltarea sustenabilă a zonelor 
marine și a regiunilor de coastă;

gestionarea bazată pe ecosistem și pentru 
dezvoltarea sustenabilă a zonelor marine și 
a regiunilor de coastă;

Or. fr

Justificare

Ar trebui adăugată o referire la legăturile între uscat și mare pentru a permite o conexiune 
între PMI și politicile de dezvoltare teritorială. Este important să nu fie separate zonele 
litorale de zonele de interior.

Amendamentul 51
Elie Hoarau

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) țările terțe, inclusiv cu cele care au o 
frontieră la un bazin maritim european,

(a) țările terțe, inclusiv cu cele care au o 
frontieră la un bazin maritim european, 
incluzând bazinele maritime europene din 
care fac parte regiunile ultraperiferice;

Or. fr

Amendamentul 52
Michail Tremopoulos

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera aa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) consolidarea capacității partenerilor;

Or. en
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Amendamentul 53
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera e 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) acțiuni referitoare la instrumentele 
transsectoriale, inclusiv proiecte pilot.

(e) acțiuni referitoare la instrumentele 
transsectoriale, inclusiv proiectele pilot și 
strategiile macroregionale.

Or. fr

Justificare

Ar trebui menționate strategiile macroregionale, în special strategiile pentru Marea Baltică, 
Dunăre și Oceanul Atlantic, care au o puternică dimensiune maritimă.

Amendamentul 54
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – litera ga (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) eventualele sinergii cu alte 
instrumente de finanțare ale Uniunii;

Or. fr

Amendamentul 55
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – litera ea (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) eventualele sinergii cu alte 
instrumente de finanțare ale Uniunii;
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Or. fr

Amendamentul 56
Elie Hoarau

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului un raport de evaluare ex-post 
până la 31 decembrie 2014 cel târziu.

Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului un raport de evaluare ex-post 
până la 31 decembrie 2014 cel târziu, care 
trebuie să cuprindă o prezentare detaliată 
a progreselor înregistrate în fiecare bazin 
maritim al Uniunii.

Or. fr


